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قال أمري املؤمنني:
« ال كا نوُ ن اا ِدَّ قيُ ن اد قيًُا
اح ِدّت ا فَ اََا أاَاا نُ قِ َ ا اَاٍ
قِ نا فو اب قت قه اوغ ا فيب ا قت قه او اوفاا قت قه»

نهج البالغة :الحكمة .129

املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

«واحلمد هلل على ما أنعم ،وهما اهرمعل علمى مما
أهل ،واهثناء على ما قدم من عموم نع ،ابتمدااا
وسممغوآ ء ء أسممدااا ون ممماو مممنن وا امما
عممن ا

مم،

ءمماء عممدناا ونمماز عممن ا مما ا أمممداا

وتفاوت عن ا نراك أبداا»

()1

واهءمة واهممةم

علمممى اهمممنف احمءمممعفى آممممد وعلمممى ءهممما اهع مممغ
اهعاالين.
وبعد..
تعد اهءداقة احلق ق ة من امجم اهعةقمات اهم
ميمم بل ب مما ا نممماو ه اتمما

للءممداقة معمماو

يف م ا ن من ميتلك صمديقا ق ق ما صمدوقا

و

( )1مننخ بةبننة نناء نعننمي الاننملماخ رمءمننة ال نن اي اهننم
العالم (االحتجمج ،ل شنا الةب ن  ،ج ،1ص132؛ بالغنم
النعمي ،البخ ءافور ،ص.)15
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اهءمممديحل احلق قمممل امممو اهمممدو غممممك ه اهلل نوو
مءممل ة مانيممة أو معنويممة وو ممون ا صممدقاء أمممل
م مم ،عنممد ا نممماو

بو اهءممديحل يريممد ه احمممل

وانفممملاهل اهلمم ب ،و رة اهثقمممة بمممنف اهرمم

ممممن

خمممةع تعريمممر و مممونذ ون غمممات اتممما ممممن خمممةع
اهءمممداقة كمممما تعممملن بمممواءن ا صمممدقاء عنمممد
اهردائد.
وقممد ب مبن عل مما اهمممةم ه اممدذ احلعمممة شمملائ
اهءمممداقة اهءمممانقة اهّمم مممما أكثمممل مممدبع ا و أقمم ب
احمممنمن

مما وعلممى ممما كمملذ تُعمملن صممداقة

اهءديحل بعماهلا ن ّ بعد احموت.
علل اض اخلراعل
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املسألة االوىل :املصاحبات اإلجيابية

قوهمما عل مما اهمممةم« :ل تَ ح إل عححاقَا تًيححا ول
ختاّط إل عاملا زكيا ول تُدع رسك إل مؤمنا وفيا»(.)1
اإلسممةم أمممل باخت ممار اهءممديحل اهءمماح اهنمما
احمف ممد

ممو وض م هلءممديحل ا مث م مواصممفات

عديد ورنت ه كثري من موارن اهثقا ة اإلسمةم ة
كمماو يعمموو ناصم اً أم نماً ويعم علممى ءاعممة اهلل
ويءدق ه قوها ويربب ه عملا و يوقم باهفممان
ب م اهنمما

وأو يعمموو مممثةً يقتممدز بمما ه ا مانممة

واهو اء وا هترام باوامل اهلل ونواا ا.
و بد هإلنماو عامة واهرغاب خاصة أو تعموو
هلممم ،عةقمممات وصمممداقات وأصممم اب وأ غممماب
يانموو نه  ،ه وقم

ملاه  ،ويمماعدون  ،عنمد

شدت  ،ويمترمريون  ،مما يلم ،ب م ،واحمعلموم أو
اهنمممما خيتلفمممموو ه اخت ممممار اهءممممديحل واجللمم م
الوا ة  ،ص.520

( )1اون الحكم والموا ظ ،
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بمماختةن أ عممارا ،وءرائ مم ،وءغممائع  ،وعممانات ،
وم مموهل ،هممدهك أكممد اإلمممام أمممري احمممنمن عل مما
اهممممةم علمممى مءممما غة اهءمممانق

عنممما عل ممما

اهمةم:

«عليك بإخُا اَّيق ،فأكرث من اكتساهبم ،فحإمم عحي
عني اّرَاء ،وجنة عني اّبَاء»(.)1
كممما عمم اهممدين ا سممةمل هوخممو

قوقممًا

وأناباً يلترم ب ا احمنمن م اخ ما احممنمن من ما يارتما
واهمناع عنا عن أبمل عفمل عل ما اهممةم قماع:
قاع رسوع اهلل صلى اهلل عل ا وءها وسل:،

«حيَين جربئيل عليه اّسَام إ هللا عز وجل أهبط إىل
األرض ملاك ،فأقبل ذكل املكل مييش حّت وقع إىل ابب عليه
رجل يس تأذ عىل رب ادلار ،فًال هل املكل ،ما حاجتك إىل
رب هحححاُ ادلار؟ قحححال :أخ يل مسحححم زرتحححه ِ هللا تبحححارك
وتعاىل ،قال هل املكل ،ما جاء بك إل ذاك؟ فًال :ما جحاء يب
إل ذاك ،فًححال :إين رسححُل هللا إّيححك وهححُ ًُححر ك اّسححَام
( )1بحمر االنوار ،الاالمة المج ع  ،ج ،71ص.187
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وًُُل :وجبت كل اجلنة وقال املكل :إ هللا عز وجل ًُُل:
أُّححا مسححم زار مسححلا فلح إايُ زار ،إايي زار وَُابححه عح ّ
اجلنة»(.)1

( )1الكمر  ،الشا

الك ان  ،ج ،2ص.176
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املسألة الثانية :آداب الصحبة والصداقة
وحقوقهما:

هلءممداقة واهء م غة ءناب و قمموق را مما هنمما
نغ نمما اهعمملي ،صمملى اهلل عل مما وءهمما وسممل ،وا ئمممة
احمعءوموو من أا ب

اهنغو عل  ،اهمةم هعمل

يو قمموا اممدا احمعنممى اهمممامل هلمممملم
ب ممدذ اآلناب

لترممموو

و مممن اهتممرم ب مما يءممغل هلءممداقة

ءع ،خاص ه احل ما

تعثمل احملغمة وا هفمة ب من ،

و رتم بعض  ،اهغعض.
وهلءداقة قوق ينغغمل ملاعات ما واهعمم ب ما
وقد حتدث عن ا اإلمام أمري احمنمن عل ا اهمةم ه
وص تا هوهدذ اإلمام احلمن عل ا اهمةم قاع:

«امحل نَسك من أخيك عني رصمه( )1عىل اَّةل ،وعني
( )1الص م :القةااة (المف دا ر غ يب الق آن ،أبو القم م
الحعاخ بخ محمء،ج،1ص.280
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ديودُ عىل اللطف واملًاربة ،وعني مجُدُ عىل اّبال ،وعني
تباعيُ عىل ادلنُ ،وعني شيته عىل اللني ،وعنحي جرمحه عحىل
اّعار ،حّت كأنك هل عبي ،وكأنه ذو نعمة عليك»(.)1
وببن اإلمام يمن اهعابمدين عل ما اهممةم حبقموق
اهءداقة قاع عل ا اهمةم:

«وأما ح اَّاح  :فأ تَ به ابَّضل ما وجيت إّيه
سبيَا ،وإل فَا أقل من اإلنَاف ،وأ تورمه كا كورمحك،
وحتَظه كا ََظك ،ول يس بًك فامي ب نك وب نه إىل مورمة،
فإ س بًك اكفأته ،ول تًرص به عا يس ت من املُد  .تلزم
نَسك نَي ته وحياطتحه وتعاضحيُ عحىل طاعحة ربحه ومعُنتحه
عىل نَسه فامي ل هيم به من معَية ربه ،مث توُ عليه رمحة،
ول توُ عليه عاااب ول قُ إل ابهلل»(.)2
كما أو ا سةم ع هإلخبو قموق يلتمرم ب ما
ا نماو م اخ ا ا نماو من ا أو م هما مما م
هنفما ويعلذ ها ما يعلذ هنفما وأو يع نا باوب شلء
( )1نهج البالغة ،وصاته اه العالم لولءه اإلممم الحعخ
اه العالم ،ص.403
( )2بحمر االنوار،ج ،71ص.17
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تاهل ا اىل اهعوو ما نام ه رضا اهلل.
عممن معلممى بممن خنم

عممن أبممل عغممد اهلَّمما عل مما

اهمبةم قاع« :قلت هل ما ح املسم عىل املسحم ،قحال هل
س بع حًُق واجبات ما مهنن ح إل وهحُ عليحه واجح إ
ضيع مهنا ش ئا خرج من ولُة ِداّلل وطاعته ومل كوحن هلل فيحه
من نَ  ،قلت هل جعلت فياك وما يه ،قال اي معحىل إين
عليك شَي أَاف أ تضيع ول حتََ وتعحم ول تعمحل قحال
قلت هل ل قُ إل ابهلل قحال أيسح حح مهنحا أ حتح هل محا
حت ّنَسحك وتوحرُ هل محا توحرُ ّنَسحك واحلح اّثحاين أ
جتتن خسطحه وتتبحع مرضحاته وتطيحع أمحرُ واحلح اّثاّح أ
تعينه بنَسك وماكل وّسانك وُيك ورجكل .واحل اّرابع أ
توُ عينه ودّيهل ومرآته واحل اخلام أ ل تش بع وجيحُع
ول تروى وُظمأ ول تلب وُعرى واحل اّسادس أ كوُ
كل َادم وّح ألخيحك َحادم فُاجح أ تبعح َادمحك
فتغسل َيابه وتَنع طعامه ومتهي فراشه واحل اّسابع أ تحرب
قسمه وجتي دعُته وتعُد مرضته وتشهي جنازته وإذا علمت
أ هل حاجة تبادرُ إىل قضاهئا ول تلجئحه أ يسحأكوها وكوحن
تبححادرُ مبححادر فححإذا فعلححت ذكل ودححلت ولُتححك بُلُتححه

14

وولُته بُلُتك»(.)1
يعتم م مممن صمما غا عاناتمما

كممما أو اهءمما

وأخةقا وتقاه دذ وأ عارذ وقمد أممل اإلسمةم اهفملن
باخت ار ا ص اب اهمدين يقلبونما ممن اهلل ويع نونما
عنممد اهض م حل وعلممى اإلنممماو أو يتم م ه اختمما
اهءديحل وتلكا.
«وقممد ممدن اإلمممام يممن اهعابممدين عل مما اهمممةم
قوق اهءا

على صا غا وال:

 - 1أو تعوو احمءا غة على اهفض واحمعلون
وه

هغايات خاصة.
- 2أو ف م ك م من ممما صمما غا ه ضممورذ

وه ه ابا.
- 3أو تقممموم احمءممما غة علمممى احممممون اهءمممانقة
واإلخاء اهءاه واحملغة اخلاهءة.
- 4أو يقممدم ك م صمما
( )1الكمر  ،الك ان  ،ج ،2ص.169
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هءمما غا اهنء م ة

و يقءل با عما يمت حل من احمماعد .
- 5أو يعضد ك من ما صا غا على ءاعة اهلل
تعمماىل واهتجن م عممن معاص م ا ع نمما ه نن مماذ وه
ءخلتا.
- 6أو تعوو اهءمداقة نعممة ورمحمة مة يغمري
علمممى صممما غك سممملعة تمممملم ا أو مممماع ءممم
عل ا»(.)1
واو تعمموو اهثقممة واهو مماء باهع ممد مو ممونذ ب م
ا صممدقاء عممن علممل بممن احلم م عل ممما اهمممةم
قمماع قمماع رسمموع اهلل صمملى اهلل عل مما وءهمما وسممل،
يوما جللمائا:
«تيرو ما اّعجز؟ قاُّا :هللا ورسُهل أعم ،فًال اّعجحز

ََاَة أ ُبير أحيمك بطعام َُنعه َّاحبه فيخلَه ول ُأتيه،
واّثانية أ َُ اّرجل محنم اّرجحل أو جياّسحه َح أ
ُعم من هُ ومن أكن هُ فيَارقه قبل أ ُعم ذكل.)2(»...
( )1اإلمننمم الع نججمد هننمد وأمجننمد ،حعنناخ الحننمج حعننخ ،ج،1
ص.212
بخ اف الصمدق ،ص.329
بخ اف ،
( )2معمئل
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املسألة الثالثة :اختيار الرفيق يف السفر

كلنا ما سغحل من جت مءا غت  ،ومملا قت ،
وب نممما ممممن اممم ،اصمممدقاء اهثقمممة واصمممدقاء اهمممموء
ا ممممام علمممل عل ممما اهممممةم أامممت ،ااتمامممًا كمممثريا
باخت ممار صممديحل اهثقممة و اهءممديحل اجل ممد اممو مممن
يء غك ه اهمفل عن ا ممام علمل عل ما اهممةم
أنا قاع:

«فأما إخُا اّثًة فهم اكوف واجلناح واألهل واملال ،فإذا
كنت من أخيك عىل حي اّثًة فابحاهل محاكل وبحينك ودحاف
من دافاُ ،وعاد من عاداُ ،واكحم رسُ وعيبحه ،وأظهحر منحه
احلسن ،واعم أهيا اّسائل إمم أقل من اكوربُت األمحر»(.)1
كممما بمبن ا سممةم م اهتعمماوو بم ا صممدقاء
عند اهممفل وممماعد بعضم  ،اهمغعض

قمد روو

عمممن اهمممنف صممملى اهلل عل ممما وءهممما وسمممل ،أنممما أممممل
أص ابا بدبل شا ه سفل قاع ر
( )1الوار  ،الكمشمن  ،ج ،5ص.571
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من اهقموم:

علممل حب مما وقمماع ا خممل :علممل سممل ا وقمماع
ا خل :علل قعع ا وقاع ا خمل :علمل ءغ ما
قاع رسوع اهلل صلى اهلل عل ا وءها وسل:،

«ع أ أًّط كم احلط  ،فًاُّا :اي رسُل هللا ل تتعنب
 بآابئنا وأهماتنا أنت  -حنن نوَيك ،قال دىل هللا عليحه وآهلوسم :عرفت أنحم توَحُين وكوحن هللا عحز وجحل كوحرُ محن
عبيُ إذا اك مع أحصابه أ ُنَرد من ب حهنم ،فًحام دحىل هللا
عليه وآهل وسم ُلًط احلط هلم»(.)1
وعن أبل عغد اهلل عل ا اهمةم كاو يقوع:

«احص من تزتكن به ،ول تَ
قاع اهعاشانل (يعين اص

من ُحزتكن بحك »(.)2
من تنتف بما وتممتف د

منمما احمعممارم بمماو يعمموو ناصمم ا هممك نمماقةً نه ممك
ع وبك وم هك يغتن ،ص غتك إنما مما مل يغتمن،
ص غتك يعوو ينة هك و ميعنك أو تتمرين بما
مممن اممو خبممةن هممك ممممن أران ا نتفمماة بممك مممن
،ج،1ص.254
( )1مكمرم االبالق ،الةب
( )2بحار االنوار ،ج ،73ص.267
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نوو نف هك منا و اهتنام هء غتك منا)(.)1
كل صا

كتاب احملجة اهغ ضاء كةما ببن ما

أ ل اهءداقة وءناب احم اهعة وكمدهك محل اهءم غة
واجلمممموار ونر ممممات اهءممممداقة قمممماع (اعلمممم ،أوب
اإلنماو نمبا أو يعوو م همريذ أو و مدذ ون ا تعمدبر
ع ش اإلنماو و مدذ ومل يمت،ب ن مب اهعمة ممن امو
من نما مل يعن ها بمدب ممن تعلَّم ،ءناب احم اهعمة
وك ب خماه

فمل خماهعتما أنب وا نب علمى قمدر

قّمما و قّمما علممى قممدر رابعتمما اهَّ م ب مما وقع م
احم اهعممة واهلابعممة نمبمما اهقلابممة واممل أخءبمم ا أو
أخ بو اإلسةم وال أع بم ا ونمبا اجلوار ونمبما صم غة
اهممممممفل أو احمعتمممم أو اهمممممدر ونمبممممما اهءمممممداقة
وا خم موب

لعم م ب ممممن امممدذ اهممملواب نر مممات

اهقلابممة هلمما محلب وهعممن محلب اهممل  ،احملمملم ءكممد
وهلم لم حلب وهعمن محلب اهواهمدين ءكمد وكمدهك
( )1الوار

،ص.573
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محلب اجلممار خيتل م حبم م قلبمما مممن اه مدبار وبعممدذ
ويظ ل اهتفاوت عند اهنمغة تبى أوب اهغلدوب ه بمةن
اهغلبة جيملو جمملز اهقليم ه اهموءن ختءاصما
حب محلب اجلمموار ه اهغلممد وكممدهك محلب احممممل ،يتاكَّممد
بتاكَّد احمعل ة وهلمعارن نر ات ل

حلب اهَّمدو

علن باحمرااد ك حلب اهَّدو علن باهمماة بم ءكمد
منا واحمعل ة بعد وقوع ا يتاكَّد بما ختة وكمدهك
اهء غة يتفاوت نر ات ا حلب اهءم غة ه اهمدر
واحمعت ءكد من محلب اهءم غة ه اهممفل وكمدهك
اهءداقة تتفاوت إبن ا ن ا قوي صمارت أخم بو مإو
ا نانت صممارت آغبممة ممإو ا نانت صممارت خلَّممة
واخلل أقلب من احلغ

واحملغبة ما يتمعَّن من غبمة

اهقل م واخللَّممة ممما يت لَّ م س ملب اهقل م وك م ب خل م
غ

وه

كب غ

خلم ة وتفماوت نر مات

اهءممداقة خيفممى حبعمم ،احمرممااد واهتجلبممة امبمما
كوو اخللَّة وق ا خ بو معناذ أوب هف اخللَّمة عغمار
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عن اهة ال أمتب ممن ا خمو ن اخلل م امو اهَّمدو
يت لَّمم احلمم ب مج مم أ مممراء قلغممما ظممماالا وباءنممما
ويمممتوعغا وكمماو صمملَّى اهلَّمما عل مما وءهمما وسمملَّ،
غ

اهلَّا وخل لا قد روو أنبما صملَّى اهلَّما عل ما

وءها وسلَّ ،صعد احمنرب يوما ممتغرلا ل ا قاع:
«نوب اهلَّمما تعمماىل قممد اتب ممدنل خل م ة كممما اتب ممد
نبلاا  ،خل ة انا غ

اهلَّا وأنا خل اهلَّا»(.)1

( )1المحجة الباضمي ،الفاض الكمشمن ،ج،3ص.353
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املسألة الرابعة :باب من ينبغي مصادقته
ومصاحبته

قوها عل ا اهمبةم:

«ل عليك أ تَ ذا اّعًل وإ مل حتمي كرمه ،وكوحن
انتَححع بعًححهل واحححسس مححن س ح أََاقححه ول تححيعن حصبححة
اكورمي ،فإ مل تنتَع بعًهل وكون انتَحع كورمحه بعًحكل ،وافحرر
لك اَّرار من اللئمي األمح »(.)1
نوب هلءممممداقة مف وممم ماً واسممممعاً واممممل تعممممين
ا صدقاء اخلاص اهدين تملبع  ،عةقمات و قمة
وادذ اهعةقة تو

اهتراور ما ب ن  ،وا ك من

ءعام اآلخل.
كما كمل صما

كتماب ا مثم

مديثا هإلممام

اهءمانق عل ما اهمممةم بمبن ما اإلمممام كم اصممنان
اهءداقة واشعاهلا وشلوء ا ن قاع:

« توححُ اَّححياقة إلّ هححيودها ،ححن اكنححت فيححه هححاُ
( )1روضة المتقاخ ،المج ع  ،ج ،12ص.14
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احليود أو يشء مهنا فانس به إىل اَّياقة ،ومحن مل كوحن فيحه
فأولهححا :أ
يشء مهنححا فححَا تنس ح به إىل يشء مححن اَّححياقة ّ
توُ رسكرته وعَان تحه كل واححي  ،واّثّحاين :أ كحرى زُنحك
زُنححه وشح نك شح نه ،واّث ّاّثححة :أ ل تغححريُ عليححك ولُححة ول
مال ،و ّاّرابعحة :أ ل مينعحك شح ئا تنحاهل مًيرتحه ،واخلامسحة:
ويه جتمع هاُ اخلَال أ ل يسلمك عني اّنوبات»(.)1
نو علمممى ا نمممماو مءممما غة اهعقمممةء وا نتفممماة
من  ،ومءا غة اهعلي ،وا نتفاة بعلمما وا بتعمان
عن اهلئ  ،وسلء اخللحل كمما جيم عل ما مءما غة
اهءديحل اهناصل هما احممغ هما اخعماءذ و يءما
اهءممديحل اهغرممايت اه م تعمموو صممداقتا هلض م ك
واهقوة ه احمعارذ.
عممن أبممل اهعممدي قمماع :قمماع أبممو عفممل عل مما

اهمةم« :اي داحل اتبع من ُبويحك وهحُ كل انحص ول تتبحع
مححن ُضحح ك وهححُ كل غححا  ،وسححسدو عححىل هللا مجيعححا
فتعلمُ »(.)2
( )1االمثل ،مكمرم الشا ازي ،ج ،11ص.172
( )2الكمر  ،ج ،2ص.639
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واهءديحل اهمدو يظ مل هءما غا ع وبما يعمد ممن
أ مم ب ا صمممدقاء نممما يليمممد أو يعممملر صممما غا
ا خعاء نفم ا.
عن أمحد بن آمد ر عا نىل أبل عغد اهلل عل ما
اهمةم قاع:
«أح إخُاين إيل من أهيي إيل عيُيب»(.)1
نو علمممى ا نمممماو أو ينظمممل وميعمممن اهنظمممل اىل
أصممممممم ابا و ا صممممممم اب ا خ ممممممممار خممممممممري
ا صممدقاء .عممن أبممل علممل اهرعلممل قمماع :قمماع أمممري
احمنمن عل ا اهمةم قاع رسوع اهلَّا صلّى اهلل عل ما
وءها وسلّ:،

«انظروا من حتادَُ فإنه ّ من أحي ُزنل به املُت إل
مثل هل أحصابه ِ ِداّلل إ اكنُا خيحارا خفيحارا وإ اكنحُا رشارا
فرشارا ،وّ أحي ميُت إل متثلت هل عني مُته»(.)2
( )1الكمر ،ج،2ص.639
( )2الوار :ج،5ص.572
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املسألة اخلامسة :كيفية احملافظة على الصديق

قد يقرتب اإلنمماو ممن اهممعان هعمنب وسوسمة
ش عان ة وا د من صمديحل سملء تقلغما رأسماً علمى
ممو نو اإلنممماو معممل

عقم وتقلم مءممريذ

هإلحنممملان ه او حلظمممة و مم نممممتع د ممممن شمممل
اهر عاو إو هك نه على عدم نمعاو اهوقوة ه
و ا نممماو م م ه

شمملاك اهوسمموا اخلنمما

واحنا ا ستعدانات احم تلفة هل ري واهرل ويتما ل
باهعوام م اخلار ممة كاحمغليممات واحمممثريات احمتنوعممة
ة عممن نور اهر م عاو ه اهوسوسممة واإلهمملاء
ضم ً
اإلنممماو حبا ممة نىل مممن ي ديمما ويلشممدذ ويُقمموم همما
تءوراتا وعواءفا.
و مان أخةق ا نماو عاقغة ها تغاعا أصمدقاء
اهممموء .عنممدما تعمموو اهءممداقة خاهءممة هلل سممغ انا
بع د عن وسوسة اهرم عاو ونهوائما ممن احمممت
أو يدخ

ا يغ أو ع .
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عن ا مام علل عل ا اهمةم:

«فسححاد األَححَاق مبعححارش اّسححَهاء ،ودححَاح األَححَاق
مبنافسة اّعًَاء ،واخللح أشحاكل فحل ُعمحل عحىل شحلكتته،
واّناس إخُا  ،ن اكنت اخُته ِ غري ذات هللا فإما حتُز
عياو »( )1وصدق اهلَّا ن يقوع:
األَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِنيَ.)2(
ونظممملاً خلعمممور اهءمممديحل وتممما ريذ اهغممماهغ علمممى
اإلنماو إنا بد أو تعوو انماك ضمواب وقواعمد
خت ممارذ ون أصم

اإلنممماو باهضمملر وهممدا ممدر

اهقلءو اهعلي ،من صديحل اهموء ه أكثل من موضم
من كتاب اهلل ه نشار نىل ضلور اخت مار اهءمديحل
و حل مواصفات مع نة ن قاع سغ انا:
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ
الرَّسُووولِ سَوبِيلا * يَووا وَيْلَتَووى لَيْتَنِووي لَومْ أَتَّخِوذْ فُلَانووا خَلِيلووا *
( )1بحمر األنوار ،الاالمة المج ع ج ،75ص.82
( )2ور ال ب ف ،اآلية.67 :
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لَقَو ودْ أَضَ وولَّنِي عَو ونِ الو وذر

ْرِ بَعْو ودَ إِذْ جَ وواءَنِي وَ

الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَوذُولا

()1

َ ووانَ

و كاو اهءديحل

واخلل مم سمممغغاً همممدخوع امممدا اهغمممائ عمممداب اهلل
وبعدذ عن رمحتا.
كما أو سوء اهظن باهءديحل يننو اىل قع

غ

احمون ب ن ما وي مدم اهءمداقة بم ا صم اب قماع
ا مام علل عل ا اهمةم:

«ل َُسيك اّظن عحىل دحيُ وقحي أدحل ك اّيًحني هل.
ومن وعَ أَاُ رسا فًي زانه ،ومن وعظه عَانية فًي شانه،
اس تََاح األخيار بحإكراهمم واألرشار بتحأدكمم ،واملحُد قرابحة
مس ح تَاد  ،وكَ ح ابألجححل حححرزا ،ول ك حزال اّعًححل وا ح
ُتغاّبا عىل اّرجل إىل مثاين عرش س نة فإذا بلغها غل عليه
أكرثها فيه وما أنعم هللا عز وجل عىل عبي نعمة فعم أما من
هللا إل كت هللا جل امسه هل شورها قبحل أ َمحيُ علهيحا،
ول أذن ذنبا فعم أ هللا مطلع عليه إ شاء عابه وإ شاء
غَر هل إل غَر هللا هل قبل أ يس تغَرُ»(.)2
( )1ور الف قمن ،اآليم .29 – 27 :
( )2بحمر االنوار ،ج ،75ص.83
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نتائج البحث:

 - 1نو اهنممما خيتلفممموو ه اخت مممار اهءمممديحل
واجلل م

بمماختةن أ عممارا ،وءرائ مم ،وءغممائع ،

وعانات  ،وم وهل .،هدهك أكد اإلمام أممري احممنمن
عل ا اهمةم على مءا غة اهءانق .
 - 2وقمممد بمممبن ا مامعل ممما اهممممةم ه امممدذ
احلعمممة شمملائ اهءممداقة اهءممانقة اهّمم ممما أكثممل
م مدبع ا و أق م ب احمممنمن ب مما و علممى ممما كمملذ
تعلن صداقة اهءديحل بعماهلا ن ّ بعد احموت.
 - 3هلءممداقة تمما ري كممغري علممى اإلنممماو وه
اهغاه م يت لممحل اإلنممماو بمماخةق أصممدقائا مممنة
كان أم س ئة.
 - 4أمممل اإلسممةم باخت ممار ا ص م اب اهممدين
يقلبونممما ممممن اهلل ويع نونممما عنمممد اهضم م حل .وعلمممى
اإلنماو أو يتم

ه اختا اهءديحل وتلكا.

 - 5على ا نمماو مءما غة اهعقمةء وا نتفماة
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من  ،ومءا غة اهعلي ،وا نتفاة بعلمما وا بتعمان
عن اهلئ  ،وسلء اخللحل.
 - 6علمممى ا نمممماو أو ينظمممل وميعمممن اهنظمممل ه
أصمم م ابا

و ا صمم م اب ا خ ممممار امممم ،خممممري

ا صدقاء.
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املصادر واملراجع
 اهقلءو اهعلي.، .1ا مثمم م ه تفمممممري كتمممماب اهلل احمنممممرع ناصممممل معممممارم
اهرريا و .
 .2حبممار ا نمموار اهعةمممة ا لمممل منسمممة اهو مماء بممريوت
هغناو

1403 2ام م 1983م.

 .3اهعمماه اهر م ك اهعل م ين معغعممة ممدرو نار اهعت م
اإلسةم ة هلنرل

.5

 .4روضة احممتق ه شمل ممن

ضملذ اهفق ما آممد تقمل

ا لمل تل :اهم د ممن اهعلممانل واهرم ك علمل بنماذ
ا شت ار ابانو.
 .5ممتدرك اهوسائ وممتنغ احممائ
اهعربسل تل :منسمة ءع اهغ
اهرتاث

مري ا م اهنورو
علم  ،اهممةم إل ماء

1408 1ام بريوت هغناو.

 .6ممائ علل بن عفل علل بمن عفمل اهءمانق معغعمة
م ل ق،

1409 1ام.
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 .7ع وو احلع ،واحمواع
نار احلديو

علل بن آممد اهل ثمل اهواسمعل

.1

 .8اإلمممام اهمممجان

ممان وأجمممان اهممدكتور ممم احلمماهل

من نار احملتضى بريوت.
 .9ن م اهغةهمة تمل :صممغ ل اهءماح منسممة ا علمممل
هلعغاعة واهنرل بريوت هغناو

1387 1ام.

 .10احملجمممة اهغ ضممماء اهفمم ض اهعاشمممانل تمممل :علمممل اكمممرب
منا و  2معغعة م ل ق.،
 .11احمفلنات ه هلي اهقلءو ابو اهقاس ،احلم بن آمد
تل :آمد س د ك ةنل نار احمعل ة هلنرل هغناو.
 .12معارم ا خةق اهرم ك اهعربسمل منرمورات اهرملي
اهلضل

1392 6ام.

 .13اهواه اهف ض اهعاشانل ءغاعة ا م نرا اصمف او
 1معتغة امري احمنمن اهعامة.
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